
Dodatok č. 1  k Zmluve o pôžičke č.  

č. veriteľa: OcUHS – R 2020/005670 

OcUHS – S 2020/01047 

č. dlžníka: 1/2020 

v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov § 657. 

OCÚHS –S2021/00167-001, R2021/000505 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Veriteľ:  Obec Horná Súča 

913 33 Horná Súča 233 

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Ondračka, starosta 

IČO: 00311561 

DIČ: 2021091479 

Bankové spojenie:  SK14 7500 0000 0040 2261 1134 

/ďalej len veriteľ/ 

  

Dlžník:  Komunálne služby Horná Súča, s. r. o.; registrovaný sociálny podnik 

913 33 Horná Súča 233 

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Ondračka, konateľ 

IČO: 53 076 354 

DIČ: 2121266928 

Bankové spojenie:  SK17 7500 0000 0040 2814 3378 

/ďalej len dlžník/ 

 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode zmenili a upravili týmto dodatkom nasledovné 

ustanovenia v horeuvedenej zmluve. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi 

zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po zverejnení povinnou zmluvnou stranou 

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

Mení sa  Čl. II až IV, ktorý znie: 

Čl. II 

Predmetom zmluvy je pôžička s úrokom 5 % p. a.  - peňažné  prostriedky v sume 80 000,00 

EUR, slovom tridsaťtisíc eur na zabezpečenie prevádzky spoločnosti. 

Čl. III 

Peňažné prostriedky v sume 30 000,00 EUR budú zaslané z účtu veriteľa  na účet dlžníka 

najneskôr do 30.09.2020. 

Peňažné prostriedky v sume 50 000,00 EUR budú zaslané z účtu veriteľa  na účet dlžníka 

najneskôr do 15.02.2021. 

 

Čl. IV 

 Zmluvné strany sa dohodli, že pôžička bude úročená úrokovou sadzbou 5 % p. a. pre obdobie 

do zmluvného dátumu splatnosti pôžičky. Celková požičaná suma spolu 80 000 EUR so zmluvným 

úrokom vypočítaný podľa pravidiel uvedených vyššie, ktorú dlžník vráti veriteľovi v lehote splatnosti 

do 31.12.2021 podľa článku V. tejto zmluvy o pôžičke. 



 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o pôžičke zo dňa 25.09.2020 ostávajú nezmenené 

 

V Hornej Súči  dňa 29.01.2021.   V Hornej Súči dňa 29.01.2021. 

Veriteľ:      Dlžník: 

 


